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EDRUKT, VAN DIT TWEEDE 
Jaarboek der Sgalden, 
Vijfhonderd Exemplaren 
op Hollandsch en Twin¬ 
tig op Japansch Papier. 
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met letterkundige bijdragen van victor de 

MEYERE, POL DE MONT, DIRK DE VOS, FRITZ IIANNO, 

LODEWIJK ONTROP, PAUW II, MARTEN RUDELSHEIM, 

JEF THYS, KAREL VAN DE WOESTYNE, J. VAN EGTEN, 

EDMOND VAN OFFEL & LODEWIJK VERHEES. * * * 
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TEKST VERSIERINGEN EN PLATEN VAN JULES BAETES, 

KAREL COLLENS, FRITZ IIANNO, LEOPOLD MULLER, 

E. VAN MIEGHEM, A. VAN NESTE, & EDM. VAN OFFEL. 

Boekdrukkerij De Vos & van der Groen, 

Jezusstraat, 22, Antwerpen. ********* 





Laat.! 

Laat groeien wat daar groeien wil, 

gij, angstig liefje mijn ! 

Laat bloeien wat daar bloeien wil — 

het kan geen zonde zijn ! 

Door God gezaaid, is wél gezaaid... 

Ondankbaar, die de vrucht niet maait, 

rijp in Zijn zonneschijn. 

Laat springen wat als bronne springt, 

al te angstig liefje mijn ! 

Laat zingen wat van wonne zingt : 

uw hart — als ’t vogellijn ! 

En — is dat hart van God geraakt, 

laat branden, blaken wat er blaakt, 

rijp in Zijn zonneschijn, — 

het kan geen zonde zijn ! 

Pol de Mont. 
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E boom van ’t leven bloeit in mijnen tuin. — 

De brede takken torsen zijne kruin, 

die vol van blad en bloesem staat te bloeien 

hoog boven huis en dak, in ’t machtig broeien 

der Zonne, die, in ’t hoogste van de lucht 

met straal op straal de werelden bevrucht. 

Maar langzaam-aan verzwakt haar volle kracht, 

het daglicht krimpt, en langer wordt de nacht, 

en, telkens zij ter kimme nederzinkt, 

ontvalt den boom één blad. — Ontdaan, verminkt, 

van dag tot dag ontroofd van zijne blaren, 

vermoeid door stormen door zijn kruin gevaren, 

staat hij naakt en afgezweept, een stam 

met hobbelige takken, stijf en stram. — 

Alleen op ’t hoogste punt trilt noch één blad 

— de allerlaatste dag van ’t leven. — Afgemat 

en weerloos zwaait en zwenkt het in de wind 

w.slechts ’t dunne steeltje dat aan ’t leven bindt... 

o Hemel! komt het einde.... gaat het... zal ’t 

dan breken.... 

’t wentelt óm en óm.... en ’t valt! 
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— De Dood heeft met zijn zware zeis geslagen, 

Er wordt een mens naar ’t koude graf gedragen. — 

Maar op ’t moment dat ’t blaadje henenvloog, 

woeld’ en joeld’ en ritselde ’t, als toog 

een lauwe adem door de naakte twijgen.... 

Het sap begint geweldig op te stijgen, 

het dringt van uit de wortels tot den top 

en trilt door al de takken, — knop bij knop 

berst uit de schors, ’t begint alom te groenen, 

er groeien duizend bladeren en bloemen, 

de Lente waait door ’t land, haar liefdezucht 

verjaagt de donkre wolken uit de lucht 

waar hoog, de Zon geweldig staat te gloren. — 

Zó wordt het Leven uit de Dood herboren ! 

Pauw II. 

*. 
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uit “ Kassandra ” Een spel van 

Goden en Menschen, uit het le Bedrijf, en 

1* Tooneel. Het Tooneel is te Troya vóór het 

Paleis van Priamos. 

’t Is nacht. 

Apollo, 

tot Kassandra, die, vóór het paleis 

van haar vader, peinzend in de verte tuurt. 

Gestaêg aanbeden vrouw, na ’t schrikgeluid, 

dat stormde om de oude stee, een langen dag, 

bezaaiend Troya’s kust, met lijk op lijk, 

in bloedgen gloed, drenkend uw moederaard, 

na ’t krijgsrumoer, verruischt tot dampend stof, 

kom ik tot u. Ik liet mijn woede en haat 

voor Argos-volk, na ’n dag van wapenpracht, 

wegzinken en ’k vergat... En ’k ging mijn weg... 

En zie : een ster wees ’t welgekende huis... 

Zij glom van ver en lokte ’t minnend hart... 



Zij weende klaarheid op mijn aangezicht 

tot ik, hier in mijn ziel was kwijtgeraakt 

herinneringen uit verloren tijd ! 

Stil steeg in mij de laaiheid van haar glans, 

en vreugdebeelden uit het ver verleen 

verwaaiden vóór dat vallend sterrelicht, 

dat lager scheen, tot alles lichtvol stond. 

En hoe ’k mijn blikken vóór mij opwaarts wierp, 

ik zag niets meer dan u... en u alleen. 

Ja, weg was alles wat me eens dierbaar was, 

en weg mijn schoonste, liefste droom van al : 

mijn jongensdroom aan Delos’ wijde zee, 

waar ’t schuim verzilverd opfonteinde in lucht 

of dreigend klom, door Hera aangezweept ! 

’t Was daar, Kassandra, dat mijn eerste jeugd 

verging, met dol gespeel of zacht gepeins ! 

’t Was daar dat ’k jaren heb alleen gestaan, 

mijn hart met gloed van duizend zangen vol ! 

Daar groeide ik op als stil, eenzelvig kind, 

een kind van de Al-God Zeus en van Leto’, 

met Hekate, mijn tweelingzuster, die, 

ontvluchtend mannenernst des broeders, vond 

haar vreugd in ’t hupplen door het dichte woud, 

waar ’t wazig goud of blauw der rijpe druif, 

met geel of paars, het groen wijnloof betrost 

of in het jagen van het vlugge wild, 

dat vallend streepte de aard met leekend bloed. 

(stilte) 

En Moeder, o ! uw haat bleef me immer vreemd, 

ofschoon gij mij met haat hebt grootgebracht, 

want kon ik haten Hem, mijn vader : Zeus ? 



Maar weg, gij beelden die ’k vergeten wil, 

en die, door ’t licht dier verre ster, in ’t oog 

gedoofd, in woorden thans opvlammen gaan ! 

O Vrouw, wees mij die ster naar u een weg, 

die ster van liefde lichtend, ook in ’t hart 

vond zij een laaiend pad ! 

(.knielend.) 

En vraag mij niet 

waarom ik, God, hiervóór uw voeten kniel.... 

Ik min u, ’t is genoeg ! O min mij weer ! 

Kom aan mijn godenborst en in uw ziel 

dringt kalm de vree, die uit mijn wezen glanst! 

Min mij, en op uw lang geliefd gelaat 

straal ik ’t weerstralend licht der godlijkheid ! 

Kassandra kom ! ik schenk de onsterflijkheid ! 

Vol passie nadert hij Kassandra, 

die schielijk achteruitwijkt. 

Antwerpen. Victor de Meyere. 
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Penteekening van Edmond van Offel. 





Hoop. 

\ 

[ N mij, sinds jaren bruist er een verlangen, 

als winden imperieus gebiedend, forsch 

te zeggen wat ik zingend zag in zangen 

van adel blank, die ’k nü in weedom torsch. — 

Het leven van mijn ziel, dat heeft ontvangen 

een zee van kleur en geur en liefde, en ’k dorsch 

dien oogst van passie dien ’k om ’t hart voel prangen 

in rouw, daar ik het al te lore mors. — 

’t En helpt me niet — o bitt’re wrange klacht — 

te rijzen uit dat leven zonder kracht. — 

Nu houd ik rein mijn droomen in bewaring, 

tot er een vizioen rijst uit den nacht: 

— een pure maagd, in ’t volle van haar pracht. — 

’k Geloof dat ware een’ godlijke Openbaring. 

Dirk de Vos. 
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Iiied van honing Hagen. 



Sage van honing Hagen uit f^odenbaeh’s 

Oudfan in Volkstrant getoonzet door Iiodemijk 

JWortelmans. Gesehreven voor de « Sealden » ter gele¬ 

genheid hunner deelneming aan den stoet van het 

jaar 1890 met het ondercuerp : De inval der floor- 

mannen te flntaierpen. ***************** 

Het wies in Denemarken 
een edel koningskind : 
zijn vader die hiet Siegeband, 
zijn moeder Siegelind. 
Het edel kind hiet Hagen, 
dat is ons wel bekend. 
Het wies geen wilder degen noch 
in ’t ronde noch omtrent. 

De koning pleegde kortswijl 
met rikken welgemoed. 
Helaas, dat veler blijdschap 
in droefheid keeren moet! 
Terwijl de degens vierden 
in scherts en in bcehoerd, 
door eenen grijfen overgroot 
werd ’t edel kind ontvoerd. 

Hij droeg het door de wolken 

op ver en eenzaam strand. 
In ’t nest des grijfens Hagen 
de schoonste maged vand 
Des grijfens jongen reikten 
en dorstten naar hun bloed : 
de held doow al de grijfens dood : 
hij was van hoogen moed. 

De maged bloosde dankend, 
hij nam ze bij der hand. 
Zij gingen langs den strande 
tot hij een snekke vand. 
Daar voerde hij haar mede huis- 

[ waart, 
het wierd ons dikkens gezeid. 

Des was hem minnelik dankbaar 
[steeds 

die weidelike meid. 

De hofgezinden zagen 
den watermoeden held. 
Hoe blij wierd deze mare 
den ouderen verteld! 
Hem ziende juichte Siegeband 
en weende Siegelind. 
Zij kuste op het voorhoofd der 

[edele meid, 
en hiet ze mede haar kind. 

Toen sprak de wilde Hagen 
der minnelike maagd : 
» Ik trouw nooit andere vrouwe, 
indien het u behaagt. » 
De meid zeeg in zijne armen, 
hij hield haar op de borst. 
Van Denemarken Hagen is 
geweest der vorsten vorst. 



Nachtliedeken 

De nacht is zonder leven ; — 

en van de dagen is 

alleen geheugenis, 

in later uur gebleven. 

En ’k wil langs stille wegen 

nu eenzaam dwalen gaan, 

en gaan in kalmen waan 

de nieuwe dagen tegen. 

Want ginds zal mij ontvangen 

de dag, waarvan ik droeg 

het brekend licht, en ’t vroeg 

geluid in stil verlangen. 

Lod. Ontrop. 



Hy o£(e&i) u 
VA<Xk£| o 

Teekenlng van It. Wullar 

,'t', «Ss 
* 





xj^ xj^xj^ x# xjfc xJ^nJ^ xj^ xjk X.# 
süSQ&ïSüSf&fïi «SxTOQroKgQgaggQKaKgQa^ 

St$r~ StJr* S?^ N»$^- StJ^ S^Jr* S*$^- St^T' S$S~ S$r- S$^- S^r* 

Dat Eerste Capittel. 
Over de Kunst Beschouwd in ’t Algemeen. 

een supreem pogen 
óm te zetten & uit te 

N wat is in 
hoofdzaak het 
Leven anders 
dan een eeuwig 
strijden & lij¬ 
den tot het 
bekomen van 

meer evenwicht 
in dat schoone Bestaan van den 
Mensch ? 

Op beurt volgen zich op, de 
meest onderscheiden regeerings- 
vormen, in schijn tot het doel van 
ondergeschiktheid en in werke¬ 
lijkheid om het uitoefenen van 
Gezag. 

En is de Kunst iets anders dan 
& trachten, 

drukken, 
dien weireldzucht aller menschen, 
aller volkeren, aller zielen, in 
kleur & in klank ? 

Kunst is dus eeuwig, omdat 
het bereiken van dit zoo zedelijk 
als stoffelijk evenwicht onmoge¬ 
lijk, & er strijd zal bestaan zoolang 
er leven is. 

Een volkomen Evenwicht, is, 
in absoluten zin, in strijd met den 
aard zelf waardoor het ontstaat. 
Evenwicht vraagt dissonanten 
om te zamen, een harmonisch 
geheel te vormen. 

In Kunst lossen zich dus nood¬ 
zakelijkerwijze op, de meest hu¬ 
mane gevoelens, de hoogste & 
breedste & diepste gedachten. 

Vandaar dat in Kunst, nooit 

een weireldcaracter ontbreekt, 
omdat Kunst is: een eeuwigduren¬ 
de actualiteit, als een geurende 
opwalming voortgebracht, der 
meest intensieve verzuchtingen 
naar Beter. 

Men kent een boom aan zijne 
schors, een volk aan zijne kunst, 
want de kunst draagt in zich het 
leven van een volk, zijn hoedanig¬ 
heden & gebreken, zijnen roem 
of zijn verval, zijn caracter. 

Kunst door alle eeuwen be¬ 
waard, is & blijft steeds een bron 
van blank genieten, voor men¬ 
schen die door Haar gevoelen, 
kinderen te zijn van eenzelfden 
God. 

In het rijk der kunst bestaan er 
geene grenzen of regeering; geen 
gekruip & laag bedriegen : er is 
groote Liefde. Haar vader¬ 
land is grooter dan de weireld, ze 
kent zelf de palen niet van haar 
rijk, & vreest ook niet gekrenkt 
te worden in haar gezag. 

Wij negentiendeeuwers gaan op 
in de Kunstproductie van hen die 
ons vóórgingen, & zij die ons 
nakomen, zullen zich thuisvinden 
in de Kunstvoortbrengselen van 
vandaag, omdat eenzelfde drang 
naar meer evenwicht in ons 
Bestaan, onzen harteklop, rein- & 
passievoller slagen deed. 

Niets is machtiger middel tot 
verbroedering onder de volkeren 
dezer weireld, dan de eenig 
Schoone & eenig Ware Kunst. 
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®at Tweede Capittel. 

Over de Boekdrukkunst in ’t Bizonder. 

De Boekdrukkunst heeft 
zooals Schilder- & Beeld¬ 

houwkunst haar tijdperk door¬ 
leeft van verval, na den weel- 
derigen bloei der Renaissance, 
dit zoo schoone tijdvak van 
Geloof & Glorie in het gezonde, 
krachtig uiteenspattende Leven 
dat toen was ontstaan, en ge¬ 
boren uit het diepe mysterie 
der middeleeuwsche Gothiek. In 
tegenstelling, met alle andere 
kunsten, bestond er voor haar 
geen Verleden, zoodat de eerste 
boekwerken, nederig & kinder¬ 
lijk eenvoudig als ze waren, het 
natuurlijk onder oogpunt van 
artisticiteit niet konden halen, 
bij de vroegere manuscripten, 
even prachtig als kunstvol ver¬ 
sierd door allerhande loof- & 
beeldwerk. 

Weldra echter beriep de Boek¬ 
drukkunst zich op de krachtige 
samenwerking van de kunste¬ 
naars, en een nieuw leven ont¬ 
stond. 

Dezelaatsten, nooit overtroffen 
meesters als ze waren in hout- en 
pl aatsnij kunst, leenden hunne 
rijkste verbeelding & erkende 
bekwaamheid tot de versiering 
van het Boek. En zoo ontston¬ 
den die wondere folianten, die 
we heden ten dage nog bewon¬ 
deren, en waarin, als in een 
Heilige der Heilige opgesloten 
ligt, het gemoedsleven van 
een geheel volk. 

In onzen tijd echter, heeft de 
alles beheerschende & gevoel- 
doodende Wetenschap, de Kunst 
uit der menschenhart gestooten. 

’t Geloof, dat vroeger won¬ 
deren baarde, is weg, en ver¬ 
vangen door zwartgalligheid. Al 
wat men nü breekt & bouwt is 
van een gemeene architecturale 
platheid, in verhouding van de 
vroegere tempels & mausolea. 

Overal vindt men datzelfde ge¬ 
brek aan eenheid, aan stijl, aan 
caracter & Geloof. 
De decoratieve hout- & plaatsnij- 
kunst is vervangen door de toepas¬ 
singen van lichttoestel & schei¬ 
kunde, en de vroegere zoo carac- 
tervolle kapitaalletters & blador- 
nementaties, door gemeene & 
niets om het lijf houdende 
krulletjes. De hedendaagsche 
boekwerken missen alle gevoel 
van kunst & smaak, en dragen 
helaas ! niet meer in zich, zooals 
vroeger,dat opgaan in een Ideaal. 

Gelukkiglijk voor ons, jongeren, 
hebben in de laatste jaren en 
vooral in Engeland, eenige kuns¬ 
tenaars hunne beste krachten & 
gaven gewijd aan de opbeuring 
der Boekdrukkunst, en zijn velen 
van ons er in geslaagd te over¬ 
tuigen, van het edel doel dat ze 
wilden bereiken, door de meede- 
deeling van dat heilige licht dat 
ze helder schitteren deden, over 
dat onmetelijke Decoratieve veld 
der edele Boekdrukkunst. 
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t>at fterde capittel. 

Over den Mensch als Kunstenaar. 

EN mcnsch die Kunst voort- JH brengt, staat boven alle 
andere menschen verheven, door 
zijn,diepe gedachten, zijn krachtig 
gevoel & zijn gave als een pro¬ 
feet dat Hooge Woord van God 
te verkondigen, dat zijn volk : de 
Menschheid, vóórlicht, ademen 
& leven doet, op den breeden 
maatslag der natuur. 

’t Geloof aan een Iets dat Hoog 
staat, Volmaakt is, en ’t Leven 
schept uit den Dood, doet den 
Kunstenaar streven naar Hoog¬ 
heid, Volmaaktheid en naar de 
daad van Scheppen. 

Bij hem is dat geloof geen 
gevoel van vrees, zooals bij een 
gewoon mensch, ook geen zucht 
tot aanbidden in den volkszin van 
dat woord, geen gedwongen of 
ingekankerde sleur van noodigen 
eerbied of erkentelijkheid, maar 
wel een zucht tot volmaking & 
tot nader komen bij het Licht. 

Een kunstenaar tracht door zijn 
verfijnd gevoel, naar ’t begrijpen 
van de oorzaak aller dingen. Hij 
luistert aandachtig naar den harte- 
klop der Menschheid, en geeft 
hem gelouterd weer, in goddelijke 
kleur- en klanken. 

Hij kent zijn eigen Wezen 
beperkt ; voelt zich klein tegen¬ 
over de heerlijke natuur,’t geheim¬ 
zinnige van den Nacht & de Zee, 
en wil zich opwerken tot die 
Hooge Mysteries door zijne Kunst, 
die hem een bron is van Gevoel & 

Leven, op de dorre & barre hei 
der Wetenschap, die er dan toch 
niet ingelukken kan, de integrale 
grootheid uit te leggen,der wetten 
die de natuur beheerschen. De 
wetenschap alleen schenkt den 
kunstenaar geene bevrediging; en 
hij voelt dat er buiten het tast- & 
zichtbare nog iets anders bestaat 
waarvan men rekening moet hou¬ 
den; iets dat niet is te verklaren, 
en zich niet ómzetten laat in een 
formule van algebra : een onoplos¬ 
bare X. 

Bezield met een heilig vuur, 
voor al wat Schoon, Goed is & 
Waar, gelooft hij aan dat boven¬ 
natuurlijke Mysterie, aan die 
groote Geheimenis, en hij brengt, 
sterk als hiy staat in dat Geloof, 
wonderen van werken voort, wier 
zalvenden invloed, onmetelijk is 
en waardoor hij hoopt weireld- 
schen Haat door Hemelsche Ver¬ 
zoening te verzachten. 

Een kunstenaar laaft de dorsti- 
gen en spijst de hongerigen. Hij 
is het bindteeken tusschen Hoog 
& Laag, Wel & Wee, Vrede & 
Tweedracht, Liefde & Haat. Hij 
volbrengt hier op aarde, door 
zijn streven naar Harmonie, eene 
roeping van verdraagzaamheid & 
wondere abnegatie, maar zijn 
Werk zal voortleven, eeuwig 
bestaan door zijn superieure 
kracht, en gloren door alle eeuwen 
heen, als een hemelsch wonder. 

Dirk de Vos. 
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NDER de jongeren in de kunst, 

zijn er velen, die bij natuurlijke 

begaafdheden, welke hen tot geluk 

en voorspoed zouden kunnen brengen, 

gebrek hebben aan wilskracht ; doelloos blijven ronddwa¬ 

len, en zich tot geen ernstigen arbeid aangetrokken voelen. 

Ik dacht het nuttig eenige volzinnen mede te deelen 

uit het boek« Past and Pr es ent, » van den 

grooten Engelschen denker Thomas Carlyle, mijns 

dunkens hier te lande te weinig gekend. 

Misschien vind er een van hen, troost en opbeuring 

in Carlyle’s beschouwingen over ’t leven, in zijnen 

j diepe vereering van den arbeid, die alles schept en 

■ alles doet leven. 

L. Verhees. 

U lke arbeid is edel, zelfs fabrieksarbeid ; arbeid alleen 

is edel : laat dit hier nogmaals gezegd en herhaald 

worden. Elke rang, of elke waardigheid die men bekleedt 

in de wereld veroorzaakt smart. 

Een leven van gemakzucht is niet geschikt voor den 

mensch, niet dit kan hem gelukkig maken. 
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Volmaakt geluk bestaat niet. 

Onze hoogste eeredienst bestaat in de vereering van de Droefheid. 

Voor den mensch is er geene edeler kroon, goed of slecht gedragen 

dan eene kroon van doornen. Deze gedachten, soms in woorden 

uitgedrukt, leven in het hart van eiken mensch. 

Wij bouwen onze theorie van menschelijke plichten, niet op een 

grondbegin van edel denken of wijs-zijn, neen, altijd op een zucht tot 

gelukkig genieten. 

Het woord ziel, schijnt bij ons de beteekenis te krijgen, welke 

het heeft in sommige Slavische gewestspraken, waar het gelijkluidend 

is met het woord maag; waaruit dan ook het weinig afdoend of 

helpend verschijnsel voortkomt, dat al het pleiten en spreken, oplevert. 

Het eenige ongeluk waarover een kloek man zich ooit ongerust 

mocht maken is : geen gelegenheid tot arbeiden hebben en zijne 

levenstaak niet te kunnen volbrengen. 

Wanneer verstandige lieden ziek werden, hoorde men hen nooit 

Magen ik kan niet eten, maar steeds ik kan niet 

werken. 

Zie, de dag gaat snel voorbij en neemt ons leven mede, en de 

nacht komt, waarin niemand meer werken kan. 

Eens nacht, wat blijft er dan van ons geluk of ongeluk nog over. 

Maar ons werk, zie, dat is niet vernietigd of niet verdwenen, maar 

blijft bestaan, even als de behoeften die het deden geboren worden 

blijven bestaan. 

Want er is, zelfs heiligheid in arbeid. 

Was iemand nog zoo zedelijk vervallen, en onbewust van zijne 

hoogere roeping, er is altijd nog hoop voor zulk een man, indien hij 

slechts dapper en ernstig werkt. 

In ledigheid alleen ligt wanhoop. 

Arbeid, hoe geldzuchtig, laag of gemeen de oorzaak er van ook 

weze, is toch nog in overeenstemming met de natuur. 

De laatste wijsgeerige wet in de wereld is nu : 

«Ken uw werk en doe het!» 

en niet meer : 

«Ken u zelven!» 
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Daar zaten ze in de zomeravonden, en zagen door de lange ramen 

de dood der zon, die was als eene opengebarsten vrucht, en vele 

laaiende zaden waren om haar. Ze zagen hoe ze daalde achter de 

oneindige daken-wereld der schrompele woningen beneden hen, in 

’t rechte bed van grijzend purper, gedragen en doorkorven van lood- 

verwige wolke-balken ; en hoe de hooggewelfde lucht van ’t gele groen 

naar ’t gele rood, en straks naar ’t blauwe malve kleurde. 
4 

Dan daalde groóte vrede in de kamer, en vaak klopte hun hart 

bij ’t hooren van den verren samenklank der klokken uit de óm-geziene 

purperen torens. Het kwam, en was het licht geklingel van éen klein 

klokje, zoet in den avondlucht ; het kwam, en met een tweeden toon, 

dieper; en de klank woog op die tweede klok, tot een derde óver-woog 

in langer tampen. Zóo zong het, drie schuchtere en milde geluiden, 

zacht en gedempt en licht-treurig. Eene vierde en eene vijfde klok 

waren heel ver : eene trilling over de huizen, en geene vaste slagen 

meer ; eene wijd-kringende wade van stillen klank over de huizen. En 

men hoorde duidelijk die vijf stemmen, en het was roerend om aan 

te hooren.... Soms steeg, boven hunne hoofden in de kamer vaneen 

oud en eenzaam man, ’t gezang van een orgel dat droef galmde en 

golfde ; en de man zong een lied, dat was : 

Ik zie de dagen van Uw Kruis als grijze wegen, 

God, stervend in Uw pij van bloed en zweet... 

Het huis was zoo stil ; en zij gevoelden zich als geknield in eene 

oneindelijke avond-vlakte. Het was als droeg de lucht een stille glorie 

van ongeweten vrede. Om hun slapen klopte een ongeweten vrede, 

en ze waren diep aangedaan. 

VAN DE WOESTYNE. 
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[ oen zij dien avond haar wandeling door de velden begon, 

ging de zon juist onder. — Aan de eene zijde van den 

landweg stuwden met grillig bewegen tallooze boomstammen 

hun teer-frissche lentekruinen ten hemel; daarachter verleng¬ 

den zich naar den horizon de groene, door de stammen 

gevormde vakken van ’t weideland ; en heel in de verte, aan 

zijn zoom, stukken lucht, die als een hoog gewelfde muur uit 

den grond scheen op te dringen. De lucht was er groen en 

purper, met ibiskleurige wolkvlekken, en heel laag op de 

kim rustte, als een doorgesneden aureool, de bloedige 

zonnebol, die zijn stralen achter zich aan sleepte, welke zich 

te vergeefs vastklampten aan de boomtoppen, die zij als met 

een rood stof bepoederden, en aan het groen der weilanden 

waar zij gloeiende voren in trokken. 

Het was een dier avonden waarop de stilte in de zielen het 

gevoel van eeuwigheid opwekt, en de mensch de treden van 

zijn gemoed afdaalt, om er de slapende machten te wekken die 

om zijn bestaan strijden ; een dier avonden waarop men de 
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stilte hoort, en de harten heviger kloppen ; waarop de nieuwe 

levenskracht an den Tijd de gedachten benevelt en opwekt; de 

bewegingen lam en heftig maakt, en de zenuwen opvoert tot lachen 

en weenen. 

Een hooge, breede stilte als in een kathedraal, voor de priester 

over de geknielde massa de handen zegenend zal uitstrekken. 

Als in betoovering had zij ’t zinken van de zon aangestaard, en onge¬ 

merkt had zich de nacht om haar heengesloten. 

Dien avond voelde zij zich eenzaam en machteloos in het heiligdom 

van de natuur ; in haar was er een onzekerheid, die haar gedachten 

deed verdwalen en ze van ’t eene uiterste naar ’t andere voerde. In 

haar geest was de blauwe klaarte van de zomernachten en het woelen 

van de hoog-golvende zee; en in haar oog waren de tranen van 

gelukzaligheid en om haar mond de korte zenuwlachvan onvoldaanheid. 

J Jaar klein leven was tot nog toe een afwisseling geweest van een 

zich schikken in bestaande omstandigheden en een opzweepen 

tot nog ongekende genietingen. Een groot verlangen naar een 

bevrediging had haar dikwijls uren lang in droomerijen doen neerzit¬ 

ten, en het onbewuste gevoel van een onzeker iets dat op een bepaalden 

dag, door haar verbeelding vastgesteld, komen zou, had haren korten 

levensweg getrokken. Maar de dag kwam die haar ’t voorgestelde 

geluk brengen moest, en de dag spon zich af zonder dat hij ’t geluk 

gebracht had. Met den prikkelbaar hysterischen gemoedstoestand van 

een twintigjarige, waarin ’t leven opborrelt en een uitweg zoekt, met 

een groot hart dat in al-liefde opging en den eersten den besten man 

die haar had bevallen de poorten van haar zielpaleis zou ontsloten 

hebben ! Zóó had zij vele avonden gepeinsd en den blik gebaad in ’t 
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oneindige van ’t onbekende, wanneer zij de zon in haar bed zag dalen 

en zij tuurde in den gloed, die haar de oogen toekuste. Wanneer ze 

zoo zat op de zwarte avondlanden, dan voelde zij zich een oogenblik 

machtig in haar alleen-zijn, en de geestdrift kwam in haar die haar ’t 

bloed sneller naar ’t hart joeg. Dan stelde zij zich hem voor, aan haar 

zijde, dien zij met onstuimigen hartstocht zou gekust hebben, lang op 

zijn lippen,in wiens oogen zij haar verlangens zou uitgestort, aan wiens 

borst zij zich vertrouwelijk zou gedrukt hebben, de armen met groote 

innigheid om zijn hals geslagen, en aan wien zij zich zou overgege¬ 

ven hebben in een langen, langen kus. Doch wanneer de koelte die 

over de velden zweefde haar had aangeraakt, en zij terug moest naar 

huis, dat banale huis, waarvan zij alle plaatsen kende, dat voor haar 

geen verrassing meer bood, waar elke dag dezelfde was en zij wist wat 

er eiken dag zou gesproken en gedaan worden, dan had zij zich weer 

des te eenzamer gevoeld. — Soms had ze, met een gebaar van opstand, 

zich schrap gezet tegenover den ingebeelden vijand van ’t Fatsoen, 

die haar belette zich neer te zetten op den boord van den levensweg 

waarlangs hij komen zou, en haar armen vooruit te strekken in 

aanroeping dat hij haar toch zou opmerken. En die woede verzwakte 

tot mismoedigheid, en ze kreeg medelijden met zich zelf en vroeg zich 

af waarom z i j alleen juist zoo ongelukkig was en verlaten. In zulke 

oogenblikken was ’t dat haar geest de landen van ’t bestaan open¬ 

spitte om te zoeken naar het doel; doch wat zij vond gaf haar geen 

bevrediging. Dan rees het Eeuwige overweldigend voor haar op, en 

haar klein, nutteloos leven wilde zij uitstorten in het groote Al. Op 

zekeren avond, maar toen was ’t herfst, wanneer de hooge gestalte 

van den Zomer zich aan de kimmen begon te verschaduwen, wanneer 

zijn lange mantelsleep in het wegruischen over de landen de bladeren 

deed neerdwarrelen als zoovele groene en gele en rosse stippen op 

het gras, en een groote leegte achter zich liet, op dien avond had zij 

voor ’t water gestaan om zich in zijn schoot te laten afglijden. 
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Maar toen had ’t roepen van haar naam haar tot bezinning 

teruggebracht. 

Weer andere oogenblikken waren er geweest, dat haar persoonlijk¬ 

heid zich met onweerstaanbare kracht aan haar opdrong, Dan voelde 

zij zich sterk in die afzondering en eenzaamheid waarin zij leefde, en 

haar onafhankelijkheid deed haar blikken ver reiken over de wereld, 

waarvan zij zich ’t middenpunt, begin en oorzaak dacht. En zij had 

de maagdelijkheid die de vrouw sterk maakt en haar de wilskracht 

schenkt. En in haar geest daalde dan een zonneklaarte die de oogen 

levendiger maakt in oogenblikken van geestdrift, war.rin de ontwaken¬ 

de ziel ook de gedachten opwekt. Trotsch was zij dan, als zij haar 

mooi belijnde vormen spiegelde en zij zelf behagen schepte in ’t aan¬ 

schouwen van haar fijn lichaam. En wanneer zij dacht dat een man op 

die licht-roode lippen eens den kus zou drukken, die de brug tot 

het lichaam is, of haar zijn wil zou doen ondergaan waarin haar wil 

zich zou oplossen, of dat ziekte misschien die vormen zou doen 

slinken of ouderdom zijn groeven zou trekken door die nu zoo effen 

oppervlakte, dan kwam er een rilling over haar en zij wierp zich gauw 

een kleed om en wendde zich af van voor den spiegel met een 

korte, hoekige beweging. Het waren de oogenblikken waarop zij zich 

volmaakt voelde en gelukkig, waarin het haar bang werd in den 

geest dat het geluk zou kunnen onderbroken worden, omdat alle 

volmaaktheid in zich haar eigen dood draagt, omdat al het 

menschelijke ook vergankelijk is, en het tijdelijk leven slechts zijn 

volmaking vindt in het oneindige. 

Of dagen van volstrekte gevoelloosheid, van een loodzware apathie, 

die den geest dom maakt ; waarop het schijnt dat de beknelde herse¬ 

nen het hoofd willen doen openbarsten; dagen eentonig-grijs van 

kleur, waarop een doffe moeheid de bewegingen lam maakt, 

een onverschilligheid den kring verkleint van de oogstralen ; waarop 

het lichaam zich zelf voelt als een plompe massa, en het bewustzijn 

van ’t stoffelijk-dierlijke den geest naar beneden trekt. Op zulke 
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oogenblikken, wanneer de wil afgestompt was, kon zij uren lang 

neerliggen op haar sofa of op het gras, in een soort van logge, steenen 

rust, in staat om alles met zich te laten doen. 

Maar speelbal van haar gewaarwordingen, werd zij op- en neerge¬ 

stuwd door de golvingen van haar gevoelens, en de harmonie waarin 

zij zich met de natuur bevond, werd verbroken. Zwakheid kwam over 

haar. En naarmate zij zich wakker gevoelde, woelden sterker in haar 

de krachten der natuur. Alles waarmede zij zich soms vereenigd 

dacht, verwaasde meer en meer, en naarmate het verder ging scheen 

het haar grooter en machtiger. Dan had zij uit het kleine gebied van 

haar mensch-zijn willen treden om naar dit machtige toe te loopen 

het te bereiken, maar hoe meer zij poogde, des te verder scheen haar 

de afstand tot zij zich haar kleinheid bewust werd tegenover het 

onbereikbare en de smart van ’t onvoldane haar weenend, deed 

neerzitten. 

T-» N dien avond, toen zij haar wandeling door de velden begon 

en de zon juist onderging,Avas zij droefgeestig gestemd, en voelde 

zij met dubbele kracht de leegheid van haar bestaan. Eenige onaange¬ 

name woorden, thuis gewisseld, hadden haar de buitenlucht doen 

opzoeken, om daar bevrediging te vinden. Maar de alom zich 

bewegende kracht van de natuur had met grooter intensiteit ’t bewust¬ 

zijn van haar onmacht tegenover ’t machtig levensverlangen geAvekt en 

de behoefte naar een groote, lange rust had zich van haar meester 

gemaakt. 

Nu Avas de nacht overal, en met haar kalme blikken staarde de 

doorgesneden maanschijf de aarde aan. En terAvijl zij, het hoofd 

gebogen, Aran gedachten zAvaar, A'oortschoof langs de lenteAvegen, was 

er strijd in haar gemoed. OnA’oldane verlangens, zoo lang reeds 

gekoesterd, en wanhoop dat het verlangde voor haar nooit zou te 
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bereiken zijn! Zij kwam langs tuinen, waar de als met sneeuw 

bepoederde kruinen van de perelaars roerloos in ’t manelicht stonden, 

en de scherp-doordringende geuren van de opbloeiende seringen 

heel haar fijn lichaam doortrilden. Zij voelde zich zoo klein tegenover 

de oprijzende boomstammen, en nietig onder de verre lucht, waaraan 

de maan hoog hing. — Onder ’t hart voelde zij een beklemmende 

gejaagdheid, die haar boezems sneller golven deed ; een koortsachtige 

zenuwachtigheid kwam in haar op en maakte haar bewegingen ongere¬ 

geld. Nu eens was ’t of een onzichtbare macht haar de stappen 

deed versnellen; dan doorvloog haar een rilling, trok zij schokkend de 

schouders bijeen, verengde zij de borst als om er alle gevoelens uit te 

persen, en drukte zij haar vuisten tegen ’t hoofd, als wilde zij het 

te pletter nijpen en alle gedachten dooden. Dan weer bleef zij plotse¬ 

ling staan, en leunde tegen den massief-donkeren stam van een boom, 

in de keel een hiklach dien zij uitstiet met een beweging van ’t gansche 

lichaam, zoodat hij zich slingerde om de boomstammen en voortholde 

over de verte. 

Het dorpsklokje boorde zijn slagen door de lucht en haar oor 

volgde die klanken. Zij dacht aan de oogenblikken dat zij neerge¬ 

knield had en God om een uitkomst gebeden. Maar dikwijls had zij 

zich betrapt dat haar lippen met prevelen ophielden en haar blikken 

van ’t Moeder-Gods beeld afdwaalden en bleven rusten op de voorstel¬ 

lingen van haar fantazie. En ook nu bracht zij de gevouwen handen 

vooruit en zochten haar betraande oogen een punt in den hemel, bad 

ze in stilte opdat God den witten vrede in haar zou doen dalen en haar, 

diep-ongelukkige, helpen. En ze weende; en ze vervloekte die 

kalmte, omdat zij alles heftiger wilde : een storm die de kruinen had 

doen beven en een regen die gutsend zou neerijlen. 

Maar alles was zoo langzaam en had de kalmte der lentenachten, 

waarin de hoofdmachten der natuur schijnen te slapen ; het was een 

rust die haar obsedeerde, een lust om alles te vergeten was in haar, 
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p N weer was ze gekomen bij het water waar zij eens geweest was. 

Het stroomde zoo stil-ruischend voorbij, donkerblauw, met 

weerkaatsingen van de stralen der maan en met de zwarte boomscha- 

duwen die er zich in baadden. 

Bij den rand bleef ze staan ; haar slanke gestalte voorover gebogen, 

de eene arm afhangend langs haar lang, zwart kleed en met den 

anderen, omhoog gebracht, leunend tegen een boom. Haar lange 

haren, zwart als de diepte van haar onvoldane verlangens, waren door 

de heftigheid van haar bewegingen losgegaan, vielen grillig op haar 

rug, plooiden terug over haar schouders op haar borst, en gaven relief 

aan het bleeke gelaat. Aldus leek zij een verschijning, zooals een 

jongeling in zijn romantische droomerijen zich de vrouw als het ideaal 

voorstelt. — En in haar oor was ’t een ruischen van het rhythmisch 

schuiven van ’t water, en voor haar oog het deinen van ’t weggolvend 

nat. Dan ritselde het in de bladeren en zij keek verschrikt om en 

werd bang voor haar eigen schaduw. De stilte was zoo doordringend, 

dat zij het kloppen van haar eigen hart en ’t suizen in haar eigen oor 

vernam, en de stilte, die zij meende te hooren, maakte haar bevreesd. 

En weer vertrok die schoklach haar gelaat, en weer vulden haar 

oogen zich met tranen. Maar die oogen waren moede nu, door 

’t lange staren in ’t water; om haar oogleden, die zenuwachtig 

trilden, voelde zij het branden. Haar blikken werden dof; het 

schemerde haar. Alles waaraan nu haar blik hangen bleef, verloor 

zijn werklijkheid. De schaduwen van de boomen in ’t water schenen 

haar zooveel zuilen van een paleis, en de blauwe stralen van de 

maan het kunstlicht dat aan dit paleis een feestelijken schijn gaf. 

Het stille klotsen van ’t water wekte de rhythmen van haar ziel 

op, en een droefgeestig lied, eens gehoord, drong haar naar de 

keel. In haar was het alles muziek, en om haar ook was het 

muziek, die zij overal meende te hooren, neerruischend van boven 

uit de hooge lucht in de manestralen, wegdrijvend op het golvend 

water ; muziek die rustte in de boomkruinen en die van tijd tot 
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tijd, hoog boven haar, schalde uit den gorgel van een nachte¬ 

gaal. Was dat geen zang van syrenen die kwam uit de diepte met 

lange, klagende tonen? Was het dan waar wat zij zoo dikwijls 

in sprookjes gelezen had ? Het was een hallucinatie die bedwelm¬ 

de en haar gevoel verfijnde. Op dat oogenblik voelde zij zich 

zoo licht, alsof zij vlotte op die muziekgolven, eri zonder het te 

willen deed zij een stap naar ’t water. O ! af te dalen in dit paleis, 

te dwalen door die zuilen, te drijven op die rhythmen, altijd 

voort, langs groene weiden en onder afhangende belooverde tak¬ 

ken door, voorbij tuinen waar de perelaars wit stonden in hun 

onschuldskleed, als begijnen onder hun witte kappen, en de seringen 

met hun spitse geuren de lucht doortrokken ! En dan komen heel 

ver in een breedcn stroom, waar de beweging sneller zou zijn, 

veel sneller naar het doel : de eeuwig bruisende zee, oneindig 

onder ’t fel gloeiende zonnelicht of ’t trouwe blauwe manegeglim. 

Zij zou zijn als die martelares-heilige die zij eens in afbeelding 

gezien had, kalm slapend op den rug van de zee, met vreedzaam 

bleek gelaat en den lichtkrans om de zwarte lokken. 

En luider was 

de ragfijne mu¬ 

ziek in en om 

haar; zij roeze¬ 

moesde haar in 

de oor en en zij 

trilde in haar 

hoofd als het lang nabrommen van een aangeslagen snaar; een 

duizeling greep haar aan ; allen wil en denkkracht voelde zij in 

haar wegzinken; ’t was alsof een onzichtbare macht haar voort¬ 

dreef en iets sterker dan zij haar aantrok. En weer deed zij een 

stap vooruit naar den rand. Dan sloot zij de oogen en trad het 

water in, dat lokte met een onweerstaanbare kracht, de kracht 
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van het eeuwig-oneindige dat de dood is. Één oogenblik bleef zij 

staan, toen zij de koelte van ’t nat zich om haar enkels voelde 

bijeentrekken ; een instinkt van zelfbehoud wilde haar doen terug- 

keeren. Maar de geheimzinnige machten die om haar bestaan 

streden dreven haar voort. Een korte gil; de oogen wijd open¬ 

gesperd ; als in verlangen de armen vooruitgestrekt; een angstig 

hijgen van de boezems, en met een paar sterke schreden duwde 

zij ’t water voor haar uiteen. Haar voeten slibberden uit op den 

slijkerigen bodem, en de zwaarte van ’t water in haar kleeren 

trok haar mee naar ’t midden waar geen bodem meer was. Een 

angstig gevoel van geluk, dat zij ’t mysterie nu ging doorgronden, 

kwam over haar, toen zij zich voelde drijven, terwijl haar lange, 

zwarte lokken haar achterna golfden op de rhythmen van ’t water. 

En toen ’t water binnenliep door neus en ooren en door den mond 

dien zij breed geopend had om de laatste lentelucht in te ademen, 

werd zij meegetrokken door den stroom die gaat tot het doel, 

waar het leven van beweging verandert en van naam verwisselt. 

Een donkere massa, bestraald door ’t blauwe maanlicht, verdween 

in de verte. 

Mei 1898. Marten Rudelsheim. 

Antwerpen. 
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Willen verstaan is Liefde. 

Elk ding, elk wezen : — water, bloemen, 

menschen ; het deel, het geheel; het luttelste in 

het kleinste is eindeloos een land vóór onze 

gedachten uitgestrekt, een wereld groot van 

onbegrensde wegen. 

En daar en doen we de eerste stappen niet, of, stom van het 

staren in al dat vreemde, dat wondre dat wij ontwaren weidsch 

om ons geheven, blijven we staan, ontroerd.... Onze blikken 

gingen maar langs ééne zijde, — een s chij n, — van het bestaan waar¬ 

voor onze geest in werking kwam en we verstaan dat er nog zoo¬ 

veel verborgen is en verborgen blijven zal voor ons in dit ééne wezen ; 

zoovele wezens zijn er in één wezen ; — één wezen van werelden een 

wereld. En wat ligt er niet, wat leeft er niet om ons ! 

Wat onuitputtelijke mijnen voor den armen worm van ons willen¬ 

weten : — want dan ook denken wij aan hoe kort óns leven is. 

Een eersten stap ; iets zagen wij, verstonden wij ; iets ontsluierde 

zich voor ons, en daar rillen we van de koorts, méér te vinden, 

verder te gaan en te begrijpen ! 
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\VILLEN verstaan is Leifde. 

En Liefde tot God ! 

Want blijven we staan, ontroerd, is het niet als we weder- 

vinden, immer wedervinden dit stralende Teeken Gods: — de 

Schoonheid ? De Schoonheid die eeuwig is, die overal is, in vorm, 

in geur, in kleur, in klank ; de Schoonheid immer anders, nimmer 

eenzelvig; de Schoonheid in de oorzaak en in de werking, in het 

begin en in het einde van alles ; in on-tel-bare verschijningen nooit 

juist gelijk doch volgend als eenen draad van harmonie zooals de 

baren van een zee ; gedurig hernieuwend oplevend als de vlammen 

van een eeuwig vuur; de Schoonheid, het eeuwige heilige vuur 

waarvan geen sprankel het gemoed binnenvloeit of al het zwaar¬ 

moedige vliedt, de zorgen trekken heen, het gelaat klaar latend ; het 

hart gloeit van schoon verlangen ; breeder moeten zich ontplooien de 

innige bloemen van het goede ; lichaam en geest en ziele rillen 

van hoogste Vreugd; — de Schoonheid, het Geluk ! 

Doch weinigen willen begrijpen. Weinigen weten wat Liefde is. 

Weinigen weten wat Schoonheid is en Geluk. 

Edmond vanOffel. 
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Simple histoire 

L s’était installé dans une maisonnette délabrée, a 

1’extrémité du village, sur la lisière d’un grand % bois oü croissaient, parmi les arbres d’essences 

’• les plus diverses, le chêne séculaire au gros tronc 

noueux, le hêtre gigantesque et le bouleau a 1’écorce argentine. 

Quoique d’un caractère un peu farouche, vivant presqu’en solitaire, 

cuisinant lui même ses mets, sa bonne humeur, sa douceur et son 

affabilité naturelles lui avaient valu la sympathie des villageois. 

Du matin au soir on le voyait au travail dessinant ou peignant; 

aussi la chambre dont il avait fait son atelier était-elle toute encom- 

brée de dessins, d’esquisses et d’ébauches,entassés pêle-mêle dans les 

coins. A la rauraille on voyait appendus quelques tableaux vraiment 

admirables : des sous-bois oü le soleil pedant les frondaisons opaques 

jetait, de-ci de-la, sur la mousse un reflet doré; des automnes aux 

rutilantes colorations, allant du jaune pale au brun rouge le plus 

intense ; ou bien encore des hivers, cette époque oü les branches 

dénudées des arbres dessinent sur le ciel leurs étranges silhouettes. 
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Plusieurs années sont passées. 

Une maitresse repose la-bas a 1’ombre du clocher, pour avoir voulu 

partager avec le peintre une vie toute faite de privations et d’espérance 

décue. 

L’artiste lui-mème semble las de lutter ; il n’éprouve plus au travail 

les mêmes joies de jadis, 1’inspiration semble vouloir le fuir. Ses 

pommettes empourprées colorent lugubrement sa face émaciée et 

souffrante, car, le matin même, le boulanger lui a refusé tout nonveau 

crédit prétextant déja avoir pris, en échange de son bon pain, un trop 

grand nombre de ces « peintures » dont personne ne voulait. 

Lentement il reprit le chemin de laforêt. Lesoleil dorait les branches 

de ses rayons étincelants, les fleurs exhalaient leurs parfums les plus 

suaves, les oiseaux gazouillaient leurs chants d’amour : toute la nature 

semblait en fête. 

Et de sa démarche mal assurée il allait toujours droit devant lui, les 

yeux mi-clos, les narines larges ouvertes, la bouche souriante, comme 

en extase. 

Arrivé au bord d’une mare il continua sa marche, ne voyant rien, 

ne sentant rien, enfoncant dans 1’eau jusqu’aux genoux, puis jusqu’a 

la poitrine, puis jusqu’au menton. 

Les grenouilles qui s’étaient enfuies appeurées bientöt revinrent et 

la nappe liquide, un instant troublée par un grand remous, reflèta 

comme avant, le ciel ensoleillé et la cime des arbres. 
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Beaucoup d’années encore sont passées. De somptueuses funéraillles 

ont lieu a la Cathédrale. L’église est toute tendue de noir et dans la 

nombreuse assistance nous remarquons, parmi les autorités, le délégué 

du département des Beaux-Arts : on enterre un riche Mécène qui 

jadis offrit au musée 1’oeuvre-maitresse d’un de nos plus grands 

artistes, une de nos gloires nationales. 

Dans un coin de 1’église, un petit vieux au chef branlant explique 

que toute la fortune du défunt, un ancien boulanger, provient de la 

vente d’un tas de tableaux, qu’un pauvre artiste lui avait cédé en 

échange d’un peu de pain, et cela encore sur les instances de sa femme 

qui avait eu pitié du raalheureux. De sorte que, ajouta le vieillard au 

chef branlant, de sorte que ce titre de mécène et cette immense for¬ 

tune lui ont tout juste coüté quelques sacs de farine. 

Fritz Hanno. 
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Tannh&user 

ELIJK Tannhauser in den Hörselberg 

in Venus’ arm, zoo lig ik in uw armen, 

en laat mij koestren, willoos, door uw warme 

verliefde adem, die, tot in het merg 

van mijn gebeente brandt, en in de vaten 

van ’t fris verjongde hart het rode bloed 

met machtiger slagen draven, steigren doet, 

— een jong en vurig hit, dat door de straten 

vooruitholt ongetemd, ontembaar. 

Zie, uw haar, 
uw goudgetinte kroeshaar — als een regen 

van donkre stralen valt het — allerwegen, 

om-, over mij; uw donzig armenpaar, 

gelijk een band van leliewitte bloemen, 

houdt mij omsloten ; en ik hoor uw mond 

met zoet gevlei mij : « Zanger, Ridder » noemen, 

verzaad van kussen, en toch immer weer, 

toch immer weer gereed tot kussen geven 

en kussen plukken.... 51 



Van heel ’t bonte leven 

ginds, buiten deze grot, dringt niets, niets meer — 

geen stem van man of vrouw, geen vogelzangen, 

geen klokgelui tot ons ! Uw kus, uw woord 

is alles, alles wat mijn oor noch hoort, 

en niets meer weet ik, niets dat mijn verlangen 

zou kunnen wekken, niets— dan gij alleen, 

gij en uw kussen, die als vlammen branden. — 

Ginds ligt mijn luit, ontglipt lang aan mijn handen, 

toen 'k pas de grot betrad. — Daarnaast, met steen 

en gruis bedekt, mijn zwaard, met stompe snede. — 

Doch bloemen, bloemen bloeien rond ons ! 

Blank 

gelijk uw vlees, de lelies ; dan, aan rank 

bij rank opslingrend hoog, als hete liefdebeden, 

de rozen, als ons kussen rood. — 
En goud 

is boven ons de lucht! Avond noch morgen 

kennen wij meer ! — Geen plicht meer, arbeid, zorgen ! 

Niets, niets bestaat, dan—die me in de armen houdt, 

Mijn schoone Duivelin, Vrouw Venuzinne ! 

Geen vrienden, magen, volk of vaderland.... 

Niets dan uw stem, uw mond, uw zachte hand 

en ’t wonderzoet mysterie van uw minne ! 

Pol de Mont. 
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Toen werd het licht in me, toen ’t droeve alarmen 

Van ’s menschen tijde’ in ’t hart — een hoon gelijk — 

Me klonk — verdiende straf, voor ’t late erbarmen ! 

En beukend op gevaren, — koninklijk — 

Als ’t wassend tij der zeeën, — heeft dan liefde 

Den zwaren dijk van ikzucht in mijn Ziel bestormd, 

Waartegen ’t felste brande’ als ijdel schuim zich kliefde. 

Jef Thys. 
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SB 88* 
Deemstering. 

H eur oogen hebben de avond voorbereid, — 

heur oogen, starende met weiflend schromen, 

hoe tot der sterren schittring opgenomen 

de avond rijst vol gepeins en eenzaamheid ; — 

Heur oogen hebben de avond voorbereid. 

En van een lang verlangen weêrgekomen, 

plooit, als bezwijkend onder kalme droomen, 

heur zacht gelaat tot rust van eeuwigheid. 

Verlaten is de dag nu en vergeten 

het woelig leven, en geen oogen meten 

den diepen nacht waartoe dees avond leidt. 

Alleen heur blikken turend henenvaren, 

en verre nog heur turende oogen staren, 

als twee gedachten, éénen dood gewijd. 

Lod. Ontrop. 
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Golgotha. 
* 

1 
Q) n eens, door ’t heldre blauwe van dien dag 

sloegen de groote, de gezwollen wolken 

de vleuglen somber uit, ver uit, van ’t een 

naar ’t ander einde van de lucht. 

Het land, 

in ’t donkeren, het zweeg in zwaren angst 

de zon, de lichte zon te zien versmachten. 

— Op Golgotha, het oord van schande en dood, 

de steile rots, lijk zwart een steenen monster, 

stekend den ruigen rug naar ’t dreigend zwerk ; 

— op Golgotha liet de Gekruisigde 

het hoofd vallen : — « Het is volbracht! » — Hij stierf! 

Het laatste woord vloeide in zijn laatsten zucht. 

— In eens storremden los de wilde winden 

van het orkaan, rollend als reuzenraderen 

meesleurend, maaiend ’t slingerend getak, 

plooiend en pletterend de hooge boomen, 

de rotsen schuddend, ’t schuimend water slagend 

uit de rivieren, jagend stikkend stof 

gloeiend als vlammen van een stad die brandt, 

de beesten drijvend in het diepst der krochten, 

— tierend en huilend storremden ze los 

de schrikkelijke winden van ’t orkaan, 

over Jerusalem, doodsstil, doodsbleek 

tegen den gruwelzwarten wand der verte... 

En schreiend scheurde ’t vóorgordijn des Tempels. 



p Golgotha stond het beladen Kruis, 

gelijk een groote bloem, bebloed en wit. 

De goede vrouwen lagen op den grond 

in vreeselijke en onbekende smart. 

Als in een droom daar stonden de soldaten, 

loodzwaar het wapen in de onzeekre handen 

als alles schreeuwend duizelde om hen heen... 

En ’t wreede volk ! 

het arme volk ! het vluchtte ; 

— een woeste tij naar de oeverklippen jagend ; 

het volk het vlood gezweept van t buldrend onweer ; 

gebukt naar de aarde, struikelend, het vlood 

naar de opgehoopte sluipen van de ellende, 

naar de paleizen van den trotsch zoo klein 

onder het hangend rouwvool van de wolken; 

het volk het vlood gegeeseld van den angst, 

sluipende door de huiverende streek, 

en luisterend, en wachtend, en zoo bang 

te hooren plots ! de stem van ’t Onbekende... 

— het vlood het blinde volk en ’t sloot zijne oogen 

bang tóch te zien in vurig schrift verschijnen 

het woord dat als een doemend merk het hart 

van allen schroeide, ’t woord dat in het brein 

van allen schreeuwde en dat geen mond dorst uiten: 

— « Wraak ! » — 

Door de lucht waren twee stroomen vuur 

gevloeid, dwars door elkaar ; — en ’t was een kruis, 

een kruis dat vèr, vèr, over heel ons wereld 

zijn armen van erbarming sloeg. — Maar niemand, 

niemand en zag dit niet. 

— Het was volbracht. 

Edmond van Offel. 
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Illustratie van Edmond van Offel 





a Rosé. 
Pour Josué Dufon. 

Dans un geste, doux de langueur, 

la femme au beau corps de déesse 

aspire 1’amoureuse ivresse 

en la corolle de la fleur. 

Le parfum, comme une caresse, 

attendrit et berce son coeur : 

lessonges, troublants desplendeur, 

dorent de Soleil sa jeunesse... 

Et, tandis que la rose-femme 

exhale le subtil dictame 

inhérent a sa royauté, 

reine-elle aussi ! la femme-rose 

ö sculpteur ! en ton rêve éclose 

grise nos yeux de sa beauté. 

Anvers, 25-1-97. Jan van Egten, 
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